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Werkterrein: Wijkagent  

Bij functie: - Generalist GGP 
- Senior GGP  
- Operationeel Expert GGP 

Definitie werkterrein: Het werkterrein Wijkagent concentreert zich op het participeren, 
opbouwen en / of onderhouden van contacten met burgers, 
bedrijven en instellingen (netwerken) en het participeren in de 
aanpak met ketenpartners van veiligheidsproblematiek en heeft 
aandacht voor en signaleert t.a.v. criminaliteit binnen de wijk. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 

Werkterrein: Hondengeleiding 

Bij functie: - Generalist GGP 
- Senior GGP 
- Operationeel Expert GGP 

Definitie werkterrein: Het werkterrein Hondengeleiding concentreert zich op alle 
operationele politietaken waarbij de combinatie mens / 
surveillancehond als doeltreffend middel wordt gezien. Met name 
ten aanzien van het nemen van regulerende en stabiliserende 
maatregelen bij (dreigende) openbare orde verstoringen en 
geweldsincidenten. Zij participeren in aanvullende netwerken 
rond het dierenwelzijn (dierenartsen, belangenverenigingen). 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 

Werkterrein: Doelgroepen (policing of communities) 

Bij functie: - Generalist GGP 
- Senior GGP 
- Operationeel Expert GGP 

Definitie werkterrein: Het werkterrein Doelgroepen concentreert zich op aandacht voor 
specifieke doelgroepen in relatie tot overlast en de aanpak 
daarvan en / of heeft aandacht voor en signaleert t.a.v. 
criminaliteit binnen dit kader. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 
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Werkterrein: Jeugd 

Bij functie: - Generalist GGP 
- Senior GGP 
- Operationeel Expert GGP 

Definitie werkterrein: Het werkterrein Jeugd concentreert zich op aandacht voor de 
jeugd in relatie tot overlast en de aanpak daarvan en / of heeft 
aandacht voor en signaleert t.a.v. jeugdcriminaliteit. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 

Werkterrein: Milieu 

Bij functie: - Assistent GGP B 
- Generalist GGP 
- Senior GGP 
- Operationeel Expert GGP 

Definitie werkterrein: Het werkterrein Milieu concentreert zich op de aan het milieu en 
de natuur gelieerde wet- en regelgeving en heeft aandacht voor 
en signaleert t.a.v. strafbare feiten en criminaliteit op het gebied 
van milieu. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 

Werkterrein: Dierenwelzijn (animal cops) 

Bij functie: - Assistent GGP B 
- Generalist GGP 
- Senior GGP 
- Operationeel Expert GGP 

Definitie werkterrein: Het werkterrein Dierenwelzijn concentreert zich op de aan het 
dierenwelzijn gelieerde wet- en regelgeving en heeft aandacht 
voor en signaleert t.a.v. strafbare feiten en criminaliteit op het 
gebied van dieren(welzijn). 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 
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Werkterrein: Gevaarlijke stoffen 

Bij functie: - Assistent GGP B 
- Generalist GGP 
- Senior GGP 
- Operationeel Expert GGP 

Definitie werkterrein: Het werkterrein Gevaarlijke stoffen concentreert zich op de aan 
de gevaarlijke stoffen gelieerde wet- en regelgeving en heeft 
aandacht voor en signaleert t.a.v. strafbare feiten en criminaliteit 
op het gebied van gevaarlijke stoffen. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 

Werkterrein: Spoor 

Bij functie: - Assistent GGP B 
- Generalist GGP 
- Senior GGP 
- Operationeel Expert GGP 

Definitie werkterrein: Het werkterrein Spoor concentreert zich op de aan het 
spoorverkeer gelieerde wet- en regelgeving en heeft aandacht 
voor en signaleert t.a.v. strafbare feiten en criminaliteit op het 
gebied van vervoer per spoor (stations, in treinen en langs het 
spoor). 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 

Werkterrein: Verkeer 

Bij functie: - Assistent GGP B 
- Generalist GGP 
- Senior GGP 
- Operationeel Expert GGP 

Definitie werkterrein: Het werkterrein Verkeer concentreert zich op de aan het 
landverkeer gelieerde wet- en regelgeving en heeft aandacht voor 
en signaleert t.a.v. strafbare feiten en criminaliteit op het gebied 
van verkeer en vervoer. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 
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Werkterrein: Vreemdelingen 

Bij functie: - Assistent GGP B 
- Generalist GGP 
- Senior GGP 
- Operationeel Expert GGP 

Definitie werkterrein: Het werkterrein Vreemdelingen concentreert zich op de 
Vreemdelingenwet en daaraan gelieerde wet- en regelgeving en 
heeft aandacht voor en signaleert t.a.v. strafbare feiten en 
criminaliteit op het gebied van vreemdelingen. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 

Werkterrein: Beredenen 

Bij functie: - Generalist GGP 
- Senior GGP 
- Operationeel Expert GGP 

Definitie werkterrein: Het werkterrein Beredenen concentreert zich op alle operationele 
politietaken waarbij de combinatie mens / paard als doeltreffend 
middel wordt gezien. Met name ten aanzien van het nemen van 
regulerende en stabiliserende maatregelen bij (dreigende) 
openbare orde verstoringen en geweldsincidenten. Zij 
participeren in aanvullende netwerken rond het dierenwelzijn 
(dierenartsen, belangenverenigingen). 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 

Werkterrein: Nautisch 

Bij functie: - Assistent GGP B 
- Generalist GGP 
- Senior GGP 
- Operationeel Expert GGP 

Definitie werkterrein: Het werkterrein Nautisch concentreert zich op de aan het water- 
en scheepvaartverkeer gelieerde nautische wet- en regelgeving 
en heeft aandacht voor en signaleert t.a.v. strafbare feiten en 
criminaliteit op het gebied van water- en scheepvaartverkeer. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 
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Werkterrein: Luchtwaarneming 

Bij functie: - Generalist GGP 
- Senior GGP 
- Operationeel Expert GGP 

Definitie werkterrein: Het werkterrein Luchtwaarneming concentreert zich op alle 
operationele politietaken waarbij uitvoering van deze 
werkzaamheden, vooral door middel van waarneming, het meest 
doeltreffend worden verricht vanuit een luchtvaartuig. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

  


